
VOORJAAR/ZOMER



Slump Catering & Events is de bewust betrokken cateraar van Nederland. 
Wij reizen bijna wekelijks van Groningen tot aan Zeeland voor de verzorging 
van borrels, bedrijfsfeesten, beurzen en evenementen. Wij hebben alles in 
eigen huis om van ieder feest of evenement iets bijzonders te maken. Al 
meer dan 30 jaar verzorgen wij de volledige inrichting en catering van di-
verse gelegenheden. Wij hebben veel ervaring in de verzorging van de 
totale catering voor zakelijke events. We inspireren de gasten door middel 
vanvan beleving, innovatie en persoonlijke service met een glimlach.

Daarnaast beschikken wij over gedreven koks die de lekkerste gerechten 
bereiden. Alles is mogelijk, van een verrassend en uitgebreid buffet, feestel-
ijke borrel tot een stoer barbecue arrangement. Of laat de lekkerste en goed 
gevulde boxen bij de medewerkers thuisbezorgen. Bekijk alle coronaproof 
mogelijkheden in onze brochure of neem vrijblijvend contact met ons op.

BROCHURE

SLUMP
CATERING & EVENTS

Bij Slump Catering & Events voelt iedereen zich welkom en met
onze passie, kennis en vakmanschap zorgen wij voor mooie en

waardevolle herinneringen!



Het voorjaar staat in het teken van de eerste zonnestralen en lekkere verse 
producten. De lente zorgt voor positieve energie, en dit willen we graag 
voortzetten op de werkvloer. Verras uw medewerkers met de lekkerste 
foodboxen, kantineboxen, coronaproof bijeenkomsten of met iets lekkers 
voor tijdens het werk. Alles is mogelijk en niets is ons te gek!

VOORJAAR

VOORJAAR
ZONNESTRALEN & ENERGIE



SURPRISE BOX

VERRAS UW MEDEWERKERS THUIS met een goed gevuld pakket. In een 
tijd van thuiswerken en samenzijn met het gezin is een thuispakket dé ul-
tieme verrassing. Geef het contact met uw medewerkers een boost en zorg 
voor een positieve energie op de werkvloer. Op maat gemaakt en in overleg 
is het mogelijk om de pakketten bij alle medewerkers thuis te bezorgen.

SPRING
TIME

17,0 PER BOX
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD -Twee flesjes fruitige lente bockbier 
-Nacho’s met salsa en cheddar
-Wrap met rucola, roomkaas en lente-ui
-Grissini met aioli
-Pringles chips
-Diverse soorten nationale en internationale
 worst         worst        
-Diverse soorten kaas met mosterd

OPTIONEEL -Waterfles of saladebox met logo

LUNCH
BOX

17,0 PER BOX
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD -Griekse yoghurt met granola en hennep-
  zaad
-Wrap met kruidenroomkaas
-Wrap met piri piri pulled chicken
-Rozijnenbol

-Salade van quinoa en blauwe bes
-Eat Natural reep-Eat Natural reep

- FruitsmoothieAl onze boxen worden
geleverd in een luxe verpakking



TAPAS
BOX

19,5 PER BOX
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD -Flesje Aperol Spritz
-Flesje Apple Cider

-Pastasalade met geroosterde groenten en
 gemarineerde tomaten

-Wrap gevuld met salsa en gerookte kip

-Gerookte ham
-Feta kaas en zongedroogde tomaten-Feta kaas en zongedroogde tomaten
-Gemarineerde olijven

-Gevulde wijnbladeren
-Tomaat en mozzarella spies

-Kruidge crostini’s
-Aioli en tapenade

FRIESE
VERRASSING

8,5 PER STUK
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD -Fryske sûkerbôle 875 gram met een 
 persoonlijke boodschap en verpakt in een               
 geschenkdoos

Wij kunnen de boxen
aan huis bezorgen

BEZORGING AAN HUIS

Liever de medewerkers thuis verrassen
met een goed gevulde box? Wij maken
graag een voorstel op maat.

Wij berekenen graag de bezorgkosten
voor u. 

De inhoud van deze brochure geeft een indicatie wat wij u kunnen bieden. 
Onze kracht is het creëren van maatwerk en het bedenken van creatieve 

concepten. Wij maken graag een voorstel op maat.

FULL SERVICE CATERING
& VERHUUR

Speciale wensen
Heeft u dieetwensen, een vraag of wilt u 

meer informatie? Neem contact met ons op.



PAAS
ATTENTIE

7,5 PER PAKKET
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD -Luxe paasstol 800 gram bereid met 100%          
 roomboter en amandelspijs
-Geschenkdoos
-Kaartje met persoonlijke boodschap

VERRAS UW MEDEWERKERS OF RELATIES met een vrolijke paasattentie. 
Een goed begin van het voorjaar. Speciale wensen of een ander creatief 
idee? Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.  

VROLIJK PASEN

VERRASSEND
HEERLIJK & VERS

PAAS
BRUNCH

15,0 PER PERSOON
Te bestellen vanaf 30 stuks

Luxe paasbrunch
Griekse yoghurt

Granola

Diverse broodjes om thuis af te bakken
Botercups

Kaas en vleeswaren
Hagelslag en pindakaasHagelslag en pindakaas

Pastasalade
Geroosterde paprika

Mini paasstol
Amandelspijs

Chocolade paaseitjes

Jus d’Orange

LUNCH OP LOCATIE
Wij verzorgen een complete lunch 
op locatie en bij de medewerkers  
thuis. Zowel voor de zakelijke als 
de particuliere markt. In deze bro-
chure vindt u een greep uit ons 
uitgebreide lunch assortiment. 

Wij maken gebruik van producten 
uit de directe omgeving. Van vlees 
van de ambachtelijke en lokale 
slager tot aardappelen uit de 
polder. Dat is puur genieten.

Eerlijk & Vers

ZOETE
AARDAPPELSOEP

12,5 PER PAKKET
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD -Diverse groenten voor de bereiding van de
 zoete aardappelsoep
-Mediterane brood om zelf af te bakken
-Soepstengels
-Receptenkaart voor de bereiding van de             
 soep
-Kaart met persoonlijke boodschap-Kaart met persoonlijke boodschap

PANNENKOEKEN
PAKKET

15,5 PER PAKKET
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD -Pannenkoekenmix
-Melk
-Gekleurde poedersuiker
-Schenkstroop
-Nutella
-Slagroom
-Kaart met persoonlijke boodschap-Kaart met persoonlijke boodschap

OPTIONEEL -Soepkom met lepel
-Schort met logo
-Spatel of garde

HEEL HET BEDRIJF BAKT! Een bedankje aan uw medewerkers motiveert in 
deze coronatijd. Om het thuiswerken een stukje leuker te maken bieden wij 
lekkere kookpakketten. Uw medewerkers kunnen zelf iets lekkers op tafel 
zetten en het door middel van foto’s of een livestream delen met collega’s. 
Alles is mogelijk, neem gerust contact op. 

BAKCOMPETITIE

BAKED WITH
LOVE

Al onze pakketten worden
geleverd in een luxe verpakking

Liever een
appeltaartpakket?
Geen probleem!



ENERGIEBOOST

ZIJN UW MEDEWERKERS HARD 
AAN HET WERK en hebben ze wel 
iets lekkers verdient? Wij verzorgen 
graag een energieboost op de 
gewenste tijd en locatie. Na de 
aangenameaangename verrassing kunnen alle 
medewerkers weer met frisse moed 
en energie aan het werk.

KANTINE
BOX

PRIJZEN ONDERSTAAND

1O TOT 15 PERSONEN 
€ 9,75 per persoon

15 TOT 20 PERSONEN
€ 9,50 per persoon

30 TOT 50 PERSONEN
€ 9,25 per persoon

50+ PERSONEN50+ PERSONEN
€ 9,00 per persoon

INHOUD -Vruchtensap uit de regio
-Halfvolle melk

-Boeren hangop met granola en vlierbessen

-1/3 wraps met kipfilet en roomkaas
-Broodjes met divers beleg, waaronder
jong belegen kaas, slagersham en brie

-Muffins-Muffins
-Mix van diverse dropsoorten

-Vers handfruit 
-Cherrytomaatjes
-Mini paprika’s

LEKKERE
TREK

VANAF 3,5 PER SNACK
Te bestellen vanaf 30 stuks

Greep uit ons assortiment
Broodje rundergehaktbal

met saus

Broodje frikandel met 
sauzen en uitjes

Broodje warme beenham
met honingmosterdsausmet honingmosterdsaus

Kipsaté
Eén stuk per persoon

1/2 wrap gevuld met kipfilet,
 pesto en ijsbergsla

Luxe belegde sandwiches 

WORK HARD
EAT HARDER

De katinebox is dé ultieme verrassing voor in de pauze.
Het is niet maaltijdvullend maar een heerlijk extraatje!

Ga jij voor een verse 
muffin of kies je liever
een belegd broodje?  



ONZE SANDWICHES
WORDEN BEREID MET PUUR

POLDERBROOD, EERLIJK & VERS.



WIJNPROEVERIJ
PRIJS OP AANVRAAG

INHOUD GENIET SAMEN MET COLLEGA’S  van 
een heerlijk glas wijn. Alle medewerkers ont-
vangen een proefbox met diverse wijnen en 
heerlijke tapas. Tijdens de proeverij leert 
men meer over de diverse wijnen en de
verrassende wijn-spijs combinaties. 

KOOKWORKSHOP
PRIJS OP AANVRAAG

INHOUD KOOK DE STERREN VAN DE HEMEL.  
Vanuit onze kookstudio verzorgen wij de 
leukste en lekkerste online kookworkshops. 
Alle medewerkers ontvangen een foodbox 
met daarin alle verse ingrediënten. De chef 
neemt alle deelnemers stap voor stap mee 
en geeft uitleg over de bereiding van de pro-
ducten.ducten. Deel met elkaar online het resultaat. 

SPANNENDE
PUBQUIZ

PRIJS OP AANVRAAG

INHOUD GA DE STRIJD AAN MET COLLEGA’S  
en beantwoord online de leukste op maat 
gemaakte vragen. Inclusief de allergezellig-
ste quizmaster. Geniet tijdens de pubquiz 
van een borrelbox boordevol hapjes. 

EEN CORONAPROOF PERSONEELSFEEST? Dat kan! Door de maatregelen 
en het vele thuiswerken hebben uw medewerkers behoefte aan een 
gezellige middag of avond. Wij bieden de leukste personeelsfeestjes op 
afstand zodat de positieve energie behouden blijft. 

PERSONEELSFEEST

DRIVE IN
CINEMA

PRIJS OP AANVRAAG

INHOUD EEN UNIEKE EN VERRASSENDE 
AVOND.  Organiseer de leukste openlucht-
bioscoop. De bedrijfslocatie wordt omge-
toverd tot een ware drive in bioscoop. Alle 
medewerkers kijken vanuit de auto naar het 
grote scherm terwijl ze het geluid via de 
radio horen. Ondertussen kunnen de 
medewerkers genieten van een borrelbox.

DRIVE THRU
PRIJS OP AANVRAAG

INHOUD VERRAS MEDEWERKERS MET EEN 
DRIVE THRU. Een speciale gebeurtenis 
vieren of een coronaproof evenement 
organiseren? Dat kan met een op maat ge-
maakte drive thru op locatie. 

IT’S PARTY
TIME!

WIJ TOVEREN UW BEDRIJFSLOCATIE 
OM TOT DE ULTIEME FEESTLOCATIE.  
Wij hebben alles in eigen huis om een onver-
getelijk personeelsfeest te organiseren. Van 
statafels, sfeervolle verlichting, tenten tot de 
complete inrichting van een groot evenement 
of een onvergetelijk themafeest! 

Ervaar de kracht van onze full service catering en verhuur. Wij 
beschikken over ervaren en gedreven koks die passie hebben voor het vak. 
Een koud en warm buffet, barbecue arrangement, borrel of een sharing dinner 
op locatie? Wij maken een passend voorstel op maat en denken graag mee! 

ALLES IS MOGELIJK
CREATIEF & MEEDENKEND
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VOOR ALS ‘T WEER MAG

OPTIMAAL
GENIETEN

MET ALLE MEDEWERKERS SAMEN-
KOMEN en genieten van een heerlijk 
buffet of een uitgebreide barbecue? Wij 
zijn graag van de partij. Slump Catering & 
Events biedt diverse buffetten en 
barbecue arrangementen aan met voor 
ieder wat wils. Uiteraard nemen de gast-
vrouwen en gedreven koks de organisatie 
op locatie graag uit handen.

SLUMP CATERING & EVENTS kijkt naar een positieve en feestelijke
toekomst. Vraag alvast een offerte aan en wees voorbereidt op het geven 
van een onvergetelijk bedrijfsfeest, opening, personeelsfeest of jubileum.

THINK POSITIVE,
STAY POSITIVE



PERSONEELS
FEEST

WIJ TOVEREN ELKE LOCATIE OM TOT DE 
ULTIEME FEESTLOCATIE.  Breng colle-
ga’s dichter bij elkaar en zorg voor een 
positieve energie op de werkvloer. Van 
een gezellige bijeenkomst met een drank-
je, hapje en een buffet tot een onvergeteli-
jk themafeest met live cooking en enter
tainment. Niets is ons te gek!

RELATIE
EVENEMENT

UW RELATIE EVENEMENT TOT IN DE 
PUNTJES VERZORGD.  Wilt u laten zien 
wat uw bedrijf in huis heeft en uw rela-
tiesties in de watten leggen? Dat kan met de 
organisatie van een relatie evenement. 
Het resultaat van een geslaagd event; 
loyaliteit, begrip en samenwerking. Slump 
Catering & Events heeft alles in eigen huis 
om van uw event een waar succes te 
maken. Van prachtige stretchtenten, 
sfeervolle verlichting, bars tot live cooking.sfeervolle verlichting, bars tot live cooking.

OPEN
DAG

DOOR DE CORONACRISIS DE OPENING 
VAN JE NIEUWE BEDRIJF OF HET JUBI-
LEUM NIET KUNNEN VIEREN? Zet uw 
bedrijf dit jaar in de spotlights! Door het or-
ganiseren van een open dag vergroot u de 
naamsbekendheid van uw bedrijf onder 
uw klanten, relaties, personeelsleden. 

PRACHTIGE
LOCATIE

DIT JAAR EEN BEDRIJFSFEEST 
ORGANISEREN OP EEN EXTERNE 
LOCATIE?LOCATIE? Restaurant Pier16 heeft de ul-
tieme feestlocatie. Het strand is 
aangekleed met een grote tent, sfeervolle 
verlichting, geluidsinstallatie en feestma-
terialen. Geniet samen met collega’s van 
een heerlijk diner, een onvergetelijk feest, 
een prachtig uitzicht op het Ketelmeer en 
een schitterende zonsondergang. 



EXTERNE LOCATIES

RESTAURANT PIER16 is het stoere 
restaurant met uitzicht over het 
Ketelmeer. Dé ideale plek voor een 
lunch, diner, vergadering of een 
feest. Pier16 is gelegen bij Nagele, in 
het midden van Nederland en 
makkelijk bereikbaar vanaf de A6.

GENIETEN OP HET STRAND. Van 
april tot oktober is er een tent ge-
plaatst op het strand van Schokker-
haven, gelegen naast Pier16. Een 
prachtige locatie voor een bedrijfs-
feest, barbecue at the beach of 
een heerlijke tapasavond.

BEACH
PARTY

ZALENCENTRUM

DE BURGHT
ZALENCENTRUM DE BURGHT is 
het kloppend hart van het sociale- 
en vereningsleven in Vollenhove en 
omgeving. Het zalencentrum is bij 
uitstek geschikt voor bedrijfs-
feesten, congressen en vergaderin-
gen. Daarnaast heeft de Burght een 
ruim parkeerterrein. In samenwerk-
ing met Slump Catering & Events 
wordt iedere ruimte omgetoverd tot 
de ultieme feestlocatie met een bar, 
podium en een geluidsinstallatie.  

EEN PERSONEELSFEEST brengt 
nieuwe en positieve energie op de 
werkvloer. Wij verzorgen graag een 
onvergetelijk personeelsfeest. Van 
een gezellige bijeenkomst tot een 
themafeest met live cooking.



Greep uit het
tapas arrangement

IJskoude drankjes

Diverse vers afgebakken broden
Kruidenboter en tapenade

Diverse koude tapas
Huisgemaakte wrapjesHuisgemaakte wrapjes

Internationale vleeswaren

Diverse warme hapjes
Gamba’s in olie

Patatas bravas met aioli
Mini broodje hamburger

Assortiment van desserts

Greep uit het
barbecue arrangement

IJskoude drankjes

Diverse vers afgebakken broden
Kruidenboter en tapenade

Diverse huisgemaakte salades en
rauwkostrauwkost

Divers barbecuevlees
Al ons vlees is afkomstig van een am-

bachtelijke en lokale slager met oog voor de 
dieren, vakmanschap en traditie.

Halal, vegetarisch en glutenvrij behoren tot 
de mogelijkheden

Diverse sauzen

Servies, bestek en servetten

BBQ AT THE
THE BEACH

DE LEUKSTE FEESTEN OP HET STRAND! Geniet met uw medewerkers van 
een privé barbecue op het strand of bij minder goed weer in de sfeervolle 
tent. Naast een heerlijk barbecue  arrangement bieden wij ook tapas at the 
beach aan. Een avond culinair genieten met collega’s of relaties.

Dit is een voorbeeld
van ons uitgebreide

assortiment

TAPAS
AT THE
BEACH



In de zomer is het langer licht en staat de natuur volop in bloei. Een periode 
van buiten zijn en volop genieten. Voor veel bedrijven start de zomer met 
de bouwvakvakantie. Sluit met uw medewerkers de eerste periode van het 
jaar af met een bouwvakborrel. Een aangename verrassing als dank voor de 
inzet van de afgelopen periode en een goed begin van de zomer.

ZOMER

ZOMER
IJSJES & SMOOTHIES





SUMMER TIME
EEN GOED BEGIN VAN DE ZOMER! 
Verras uw medewerkers met een 
zomerse verrassing. Maak het 
geschenk compleet met een koeltas 
met bedrijfslogo. In overleg is het 
mogelijk om de pakketten bij alle 
medewerkers thuis te bezorgen.

ZOMERSE
START

13,5 PER BOX
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD
Twee fruitige en zomerse biertjes

Zomers alcoholvrij drankje

Verfrissende vrieslollies in diverse smaken
Verse fruit salade

Zomerse wrap met kipfilet en mango

Mentos fruitmix
Pringles chipsPringles chips

BARBECUE
BOX

VOOR 2 PERSONEN
31,5 PER BOX

Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD
Twee verfrissende biertjes

Baquette om thuis af te bakken
Kuipjes met kruidenboter

Rundvleessalade met diverse vleeswaren
Polderkrielsalade met crème fraîche en bosui

Barbecuevlees van de lokale slager
100% rundvlees hamburger100% rundvlees hamburger

Barbecueworst met kerriekruiden
Gemarineerd filetlapje

Barbecue kipspies

Servetten

OPTIONEEL
Waterfles met logo
Saladebox met logo
Koeltas met logo



TROPISCHE VERRASSING

EEN ZOMERSE VERRASSING op het 
werk. Tijdens de warme zomerda-
gen gaat er niets boven een frisse 
verkoeling. Zorg voor een frisse 
energie op de werkvloer met een 
lekker tussendoortje in de pauze.

KANTINE
BOX

PRIJZEN ONDERSTAAND

INHOUD -Diverse smaken ijskoude blikjes Ice Tea

-Griekse yoghurt met kokos en granola

-Kleine salade met quinoa en blauwe bes 
-Kleine salade met pasta en pesto

-Schijven watermeloen 

-Mix van diverse noten

-Engels Drop -Engels Drop 

1O TOT 15 PERSONEN 
€ 9,75 per persoon

15 TOT 20 PERSONEN
€ 9,50 per persoon

30 TOT 50 PERSONEN
€ 9,25 per persoon

50+ PERSONEN50+ PERSONEN
€ 9,00 per persoon

De katinebox is dé ultieme verrassing voor in de pauze.
Het is niet maaltijdvullend maar een heerlijk extraatje!

Ga jij voor frisse salade
of kies je liever

schijven watermeloen?

LEKKERE
TREK

PRIJS OP AANVRAAG
Te bestellen vanaf 30 stuks

Greep uit ons assortiment
IJsjes voor op locatie

mix tussen waterijs en luxe ijs

Smoothies
van vers fruit

Tropische burger
Rundvleesburger metRundvleesburger met

ananas, kaas en sauzen

Hotdogs
à la streetfood

1/2 wrap gevuld met 
ijsbergsla, kipfilet en roomkaas

SUMMER
VIBESSUMMER TIME

EEN GOED BEGIN VAN DE ZOMER! 
Verras uw medewerkers met een 
zomerse verrassing. Maak het 
geschenk compleet met een koeltas 
met bedrijfslogo. In overleg is het 
mogelijk om de pakketten bij alle 
medewerkers thuis te bezorgen.
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13,5 PER BOX
Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD
Twee fruitige en zomerse biertjes

Zomers alcoholvrij drankje

Verfrissende vrieslollies in diverse smaken
Verse fruit salade

Zomerse wrap met kipfilet en mango

Mentos fruitmix
Pringles chipsPringles chips

BARBECUE
BOX

VOOR 2 PERSONEN
31,5 PER BOX

Te bestellen vanaf 30 stuks

INHOUD
Twee verfrissende biertjes

Baquette om thuis af te bakken
Kuipjes met kruidenboter

Rundvleessalade met diverse vleeswaren
Polderkrielsalade met crème fraîche en bosui

Barbecuevlees van de lokale slager
100% rundvlees hamburger100% rundvlees hamburger

Barbecueworst met kerriekruiden
Gemarineerd filetlapje

Barbecue kipspies

Servetten

OPTIONEEL
Waterfles met logo
Saladebox met logo
Koeltas met logo



BOUWVAK INLUIDEN
DE BOUWVAKBORREL IS EEN TRADITIE die bij veel bedrijven in stand 
wordt gehouden. Voor veel medewerkers betekent de bouwvakborrel 
gegarandeerd een gezellige middag of avond en een goed begin van de 
vakantie. Wij nemen graag de organisatie uit handen. De verzorging van de 
aankleding, de benodigde materialen, dranken en heerlijk eten.

VOOR BIJ DE
BORREL

16,5 PER PERSOON
Te bestellen vanaf 30 personen

INHOUD -Vers afgebakken stokbrood met 
 kruidenboter

-Rundvleessalade gegarneerd met diverse       
 vleeswaren
-Scharreleisalade met bieslook

-Gegrilde kipsaté in satésaus, twee stuks  -Gegrilde kipsaté in satésaus, twee stuks     
 per persoon
-Broodje warme beenham met honing      
 mosterdsaus
-Rundergehaktballetjes in zoetzure saus

Inclusief disposable servies en bestekAl  ons vlees is

afkomstig van de

lokale en ambachtelijke

slager



BOUWVAK
BUFFET XXL

22,5 PER PERSOON
Te bestellen vanaf 30 personen

INHOUD -Vers afgebakken stokbrood met
 kruidenboter

-Polderkrielsalade met bieslook
-Rundvleessalade gegarneerd met diverse                   
 vleeswaren
-Verse rauwkostsalade met huisgemaakte  -Verse rauwkostsalade met huisgemaakte    
 dressing

-Scharrelkipfilet in romige saus met diverse   
 groenten
-Bourgondische gebakken aardappelen in   
 schil

-Varkenshaassaté met satésaus
-Nasi met diverse groenten en ei-Nasi met diverse groenten en ei

Inclusief disposable servies en bestek

BARBECUE
XXL

18,0 PER PERSOON
Te bestellen vanaf 30 personen

INHOUD -Vers afgebakken stokbrood met
 kruidenboter

-Rundvleessalade gegarneerd met diverse   
 vleeswaren
-Pastasalade met bruchetta kruiden en
 tomaten
-Schijven watermeloen-Schijven watermeloen

Barbecuevlees van de slager, vijf stuks per 
persoon:
-100% rundvlees hamburger met tex mex 
 kruiden
-Barbecueworst met kerriekruiden
-Kipfilet met piri piri kruiden
-Spies van kipsaté-Spies van kipsaté

-Barbecue inclusief benodigdheden, 
 servetten, disposable servies en bestek

ALL YOU NEED
IS BARBECUE

EXTRA BOUWVAK OPTIES
Gekoelde drankjes
Statafels, picknicksets en koeling
Kok op locatie
Vegetarische of halal opties



BESTELLEN INFO

MEER INFO

Mail:  sales@welkombijslump.nl
Telefonisch:  0527 27 43 27
www.welkombijslump.nl

Neem gerust contact met ons op 
voor meer informatie.

De genoemde prijzen zijn 
exclusief btw en bezorgkosten en 
op basis van 30 personen.

Minder personen? Geen probleem! 
Neem contact met ons op.

De inhoud van deze brochure geeft een indicatie van de mogelijkheden. Heeft u
andere wensen of een creatief idee? Neem contact met ons op. Wij bespreken

graag uw wensen en ideeën en maken een passend voorstel op maat.

Slump Catering & Events
Het Rister 11 | 8314 RD Bant | welkombijslump.nl

Alle arrangementen uit deze brochure
kunnen het gehele jaar door besteld worden!
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